Acta de la reunió de l’Espai Drets (EDDHST) realitzada a Plaça del Tint, 4 (Casal
Cívic Ca N'Aurell, Sala de reunió 2), el 04 d´ Abril del 2019. Comença la reunió a les
19:10 hores

ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assisteix (nom)

Entitat

Joan Vila
Joan Tamayo
Manel Ibars
Ramón Clariana
Rafael Gazquez
José Luis Charles
Gemma Torné
Mª Rosa Egea Bach
Magda Farrés
Jully Piedad Villa
Dolors Lledó

Prou Barreres
Observatori Drets Socials
Iaoflautes
FAVT
Ammistia Internacional
AV Font de l´Espardenyera
Col.lectiu Treball Social
Grup Dinamitzador Consell
Espai Drets
Prou Barreres
AV Torrent Carbonelles

Isabel Marqués

Síndica de Greuges

Excusat

Excusada

ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Decisions de funcionament
ÀGORA-ESTRUCTURES DELS DRETS HUMANS
Consells d’Entitats
Proposta d´acte amb els partits Polítics

-Aprovació de l´acta de la reunió d´Espai Drets del 14 de març
-Convocatòria pròxima reunió d´Espai l´ 11 d´abril 2019
-Com ja es va acordar s´ha cancel·lat el wasap de l´EDDHST i totes les comunicacions es faran a través
d´una llista única de correus de l´ EDDHST.

Per posar-la en marxa es decideix que, una sola vegada, s’enviarà un correu en totes les adreces email
electròniques dels membres de l´ EDDHST visibles, per garantir el compliment de la llei de protecció de
dades prèviament s´enviarà un correu amb les adreces no visibles demanant el consentiment de fer el
correu ja citat en obert.
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ÀGORA DE DRETS HUMANS:

Des de la Sindicatura de Greuges de Catalunya s´ha creat una ÀGORA oberta a la ciutadania, per rebatre
28 Drets bàsics i arribar a conclusions que es poden presentar fins al 15 de juny. Aquí a Terrassa la
Síndica de Greuges i EDDHST porten la iniciativa d´aquesta ÀGORA de la qual s´han fet tres reunions i
s´han creat 5 grups de treball per tractar cinc Drets bàsics.
-El Dret de l´Habitatge ho treballa la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d´Avocats de Terrassa.
-Es decideix que el manifest sobre l´habitatge redactat per Joan Tamayo s´encaixarà dins d´aquest grup
de treball.
-El dia 12 d´abril a les 18.00 h es farà al C. Cívic President Macià una sessió de valoració dels treballs
d´aquest Pla Local d´Habitatge.
Ressaltar que el PLA LOCAL D´HABITATGE que s´ha desenvolupat en el recent procés participatiu es
portarà a aprovació en el Ple Municipal del mes d´Abril.
Dintre aquest Pla hi ha la creació d´una comissió que ha de fer un seguiment del seu grau de
compliment i la PAH i el SINDICAT DE LLOGATERS (SL) , han dit que volen participar en aquesta Comissió
de Seguiment.
-Les Residències les està treballant la Comissió de Residències per la gent gran.
-També estan treballant els grups de LGTB i DISCAPACITAS i està a l´espera de començar el Dret
Educació.
-I el Dret de la ciutat està també per començar.
Els grups tenen autonomia organitzativa i es reuneixen en sessions de treball i a més hi ha reunions
generals. La propera d´aquestes reunions a la Masia Freixa el 24 d´Abril a les 18.00 h.
Una vegada recollits les propostes de tot Catalunya el Síndic les portarà al Parlament de Catalunya.

PROPOSTA RELACIÓ ESPAI DRETS EN CONSELLS D´ENTITATS

Rafael:
Fa la proposta de considerar l´EDDHST com l´entitat que treballa els drets dintre dels Consells
d´Entitats, és a dir ser la referència dels drets Humans i Socials del Consell d´Entitats.
En relació a les mocions aprovades pel 2º Parlament Ciutadà i presentades al Ple Municipal, l´EDDHST
ha de prendre part en fer el seu seguiment especialment si les entitats que les van elaborar tenen
problemes en fer-ho.
Com a conclusió del debat s’accepta unànimement la proposta citada presentada pel Rafael.
Es comenta la informació de què el Consell d’Entitats ha fet i enviat una carta a tots els grups polítics del
Ple Municipal perquè tinguin en compte i acompleixin les mocions presentades pel Parlament Ciutadà.
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PROPOSTA D´ACTE AMB ELS PARTITS POLÍTICS
Joan Tamayo:
Considera important que es pogués coordinar una reunió conjunta amb tots els partits polítics per
debatre temes dels drets humans i de ciutat, de cara a les pròximes eleccions Municipals i creu que
podria ser una feina adient pel Consell d´Entitats d´Acció Ciutadana.

Precs i preguntes:
El Joan Tamayo: insisteix a tenir la necessitat de tenir uns Protocols per salvaguardar tots els Drets i fa
saber que està treballant en un esborrany.
El dia 12 d´Abril a les 18.00 h en el Centre Cívic Francesc Macià hi haurà una reunió per parlar
d´habitatge en què estarà present la PHA i el Sindicat de Llogaters, en que es parlarà de poder fer un
treball i un comunicat de premsa conjuntament sobre els problemes de l´habitatge .

Sense més, es dóna la reunió per acabada a les 21:00 hores del dia 4 d´Abril
de 2019 i es redacta acta a partir de les anotacions preses durant la seva celebració.
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